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HOOFDSTUK 3 
 

Opruiers en proletariërs  
 
‘Zo is Enschede thans de grootste fabrieksstad der katoenindustrie in ons land; met recht 
wordt haar dan ook dikwijls den bijnaam van Neerlands Manchester gegeven.’ Zo begon J.J. 
(Ko) van Deinse een lofzang op Enschede, dat omstreeks 1890 een echte textielstad was, met 
zes spinnerijen die samen 107.000 spillen telden, veertien stoomweverijen met ruim 
vijfduizend weefgetouwen, en tal van gespecialiseerde bedrijven als ververijen en blekerijen. 
Van Deinse was lovend over de arbeiders aan de spillen en de getouwen, maar vooral over de 
industriëlen. ‘De grote vooruitgang van hare industrie in de laatste tientallen jaren heeft zij 
voor een belangrijk deel te danken aan het bezit eener bevolking wier aanleg voor die 
industrie historisch ontwikkeld is, daar […] het spinnen en weven hier reeds een achttiental 
eeuwen wordt beoefend; – maar ook vooral dankt zij die ontwikkeling aan de werkzaamheid, 
den ondernemingsgeest, de energie van hare industrieelen.’1 Alles scheen hosanna in Twente, 
de textielindustrie groeide, fabrieken verrezen alom, fabrikanten zagen slechts rozengeur en 
maneschijn en zorgden als vertrouwenwekkende patriarchen goed voor hun arbeiders. Ze 
stichtten zieken- en pensioenfondsen, schonken een park, beijverden zich voor goed 
onderwijs.  
 Maar Van Deinse was als chef de bureau van Gerh. Jannink & Zonen geen 
onafhankelijke, kritische waarnemer. Hij keerde zich met dit beeld ook tegen een aanzienlijk 
donkerder gekleurd beeld dat de socialisten gaven. Deze hadden zich vier jaar tevoren 
duidelijk gemanifesteerd, bij een staking die landelijk opzien zou baren. Toen twee 
fabrikanten in het voorjaar van 1886 de weeflonen met tien procent wilden verlagen, 
weigerden tweehonderd arbeiders aan het werk te gaan, omdat ze deze maatregel 
onrechtvaardig vonden, een aantasting van verworven rechten. De staking was volgens de 
Kamer van Koophandel niet in eerste instantie te wijten aan deze arbeiders, maar aan politieke 
opruiers die door een onjuiste voorstelling van zaken te geven ‘de vlijtige en vreedzame 
arbeiders’ overhaalden te gaan staken.2 Die opruiers waren de socialisten, die zich een jaar 
eerder in Enschede hadden georganiseerd in een lokale afdeling van de Sociaal-
Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis.3  

Tjeerd van der Zee, van 1884 tot 1896 burgemeester van Enschede, woonde op 28 
maart 1886 – vergezeld van een aantal agenten – een vergadering bij van lokale socialisten, 
waar de klassenstrijd op de agenda stond. De politiemannen konden niet verhinderen dat ’s 
avonds een joelende menigte door de binnenstad trok. Toen Stroink & Co. de voorgenomen 
loonsverlaging aankondigde, brak een staking uit, die oversloeg naar de fabriek van J.F. 
Scholten & Zonen. Van der Zee haalde steun uit Zutphen, cavaleristen moesten de orde 
herstellen.4 De geschiedschrijver van het socialisme, Willem Vliegen, beschreef later het 
optreden van deze burgemeester als ‘verschrikkelijk brutaal en willekeurig’. Zo ontbood hij 
een aantal arbeiders ‘en dan ging hij ze met vloeken en scheldwoorden te lijf, zeide, dat ze 
nog blij moesten wezen te mogen werken voor zooveel loon, want dat ze eigenlijk geen schot 
kruit waard waren, en zoo voort’.5 Maar tenslotte kon Vliegen er moeilijk omheen dat dit 
optreden enig effect had: ‘Ten slotte eindigde de staking zonder resultaat, nadat ze meer dan 
een maand zonder hulp had geduurd. Er vielen een 60-tal slachtoffers.’   

In de herfst van hetzelfde jaar was Alfons Ariëns als jong kapelaan van Rome naar 
zijn eerste parochie in Enschede verhuisd. Hij had weinig goede woorden over voor ‘de 
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lelijkste stad van Nederland’6. Hij vond zijn nieuwe woonplaats zeker geen parel aan de kroon 
van Nederland, zoals de minister van Binnenlandse Zaken de stad waardeerde, toen hij in 
1889 de economische welvaart prees.7 De jonge priester ontdekte al snel dat ‘volkswelvaart’ 
voor arbeiders niet veel betekende. De fabrikanten dachten het volk door en door te kennen, 
ze glimlachten medelijdend wanneer iemand iets durfde te zeggen over de toestand van de 
arbeiders, hún arbeiders. Ariëns: 

 
‘De arbeiders waren bitter weinig in tel. Het was opzitten, pootjes geven en doodliggen. Ze 
moesten blij zijn, dat men hen werken liet, en vooral nooit klagen of vragen om meer. Een 
loonactie gold als uiting van ontevredenheid; om een bijzaak, een ingeworpen ruit, werd de 
hoofdzaak voorbij gezien en het geheel veroordeeld als een anarchistisch avontuur. Zo 
oordeelden de meesten. Niet uit boosheid, maar uit blindheid. Men zag de sociale noden niet.’8 

 
Socialistische woelingen 
De socialisten kregen in Enschede voet aan de grond. Gerrit Jan van Heek en zijn collega’s 
hadden het niet op hen begrepen. Op 1 november 1888 brak bij de firma Gerh. Jannink & 
Zonen een staking uit. Egbert Jannink wilde de lonen verlagen omdat een nieuw soort doek 
werd ingevoerd. Bovendien was het personeel ontevreden over de berekening van het loon en 
het boetestelsel. Twee weken lang staakten 188 arbeiders. Jannink noteerde 2.244 niet 
gewerkte mandagen.9 De socialisten waren de boosdoeners, de staking werd geweten aan 
‘socialistische woelingen’. De Enschedese Kamer van Koophandel schreef in haar verslag 
over 1888 dat niet de ontevredenheid of het werk de stakers tegenhielden om weer aan het 
werk te gaan, maar de politieke agitatie van mensen van buiten en ook van stadgenoten. De 
meeste arbeiders wilden weer aan de slag, maar hadden niet de moed of waren bang, aldus de 
KvK.10 Jannink vertelde tijdens de staatsenquête van 1890 dat – nadat de staking was 
gebroken door te dreigen met acuut ontslag – de stakers schriftelijk moesten verklaren dat ze 
zich nooit meer met socialisten zouden inlaten.11  
 Deze staking was voor Gerrit Jan van Heek aanleiding om – op 12 november 1888 – 
de Fabrikanten-Vereeniging Enschede (FVE) op te richten. Het lijkt er in elk geval op dat hij 
de initiator was voor de oprichting.12 De bedoeling was dat werkgevers bij arbeidsconflicten 
één lijn zouden trekken. Dat wil zeggen dat een staking bij de één, beantwoord zou worden 
door een uitsluiting van alle arbeiders door de andere, bij de FVE aangesloten fabrikanten. 
Dat was niet alleen voor hemzelf als eerste firmant van de grootste textielfabriek in Enschede 
belangrijk, maar ook voor zijn concurrenten. Wie arbeiders wil uitsluiten, dus hen de toegang 
tot de fabriek ontzegt, moet wel zeker weten dat een andere fabrikant deze arbeiders niet in 
dienst neemt. Gerrit Jan moest dus een prisoner’s dilemma oplossen en voorkomen dat ieder 
uitsluitend voor zijn eigen belangen opkwam en het collectieve belang uit het oog verloor. 
Om eenheid tussen zijn collega’s te smeden kon hij waarschijnlijk gebruik maken van de 
instemming, invloed en druk van de Commissaris des Konings, mr. J.H. Geertsema.  

Een week vóór de oprichtingsdatum van de FVE was er in het stadhuis van Enschede 
een bijeenkomst van de gemeente en de provincie belegd. Daar werd een commissie 
benoemd, die een onderzoek moest instellen naar de oorzaak van de werkstaking bij Jannink 
en voorbereidingen treffen voor het oprichten van een vereniging die ten doel zou hebben in 
het vervolg werkstakingen te voorkomen.13 Gerrit Jan werd de eerste voorzitter van de FVE. 
Hij zag kans zijn weerzin tegen socialisten in de doelstellingen verwoord te krijgen, waarmee 
overigens niet gezegd is dat de andere fabrikanten met hem van mening verschilden. 
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Tegenover de staatscommissie had hij in 1890 duidelijk laten blijken dat hij een uitgesproken 
afkeer had van die wereldverbeteraars:  
 

‘Het grote gevaar is dat de arbeiders zich laten overvleugelen door de socialisten, die willen 
niet de zaken op vredelievende wijze schikken maar wel strijd uitlokken. Met hen willen we 
natuurlijk niets te doen hebben.’14  
 

Volgens de statuten werd de FVE de gesprekspartner voor overleg met goedwillende 
arbeiders, om zonder stakingen of andere vormen van verzet geschillen tussen fabrikanten en 
arbeiders te voorkomen of uit de weg te ruimen. De praktijk toonde al snel aan dat de nadruk 
lag op het bestrijden van het rode gevaar.15 De fabrikanten wisten dat het niet alleen gistte in 
Twente, maar dat overal in het land de socialisten zich roerden, arbeidersrellen waren bijna 
aan de orde van de dag.  
 
Een onbebouwde akker 
In de beginjaren van de arbeidersbeweging haalden spoorlijnen Twente weliswaar uit een 
langdurig isolement, maar de afstanden naar het westen waar de socialistische ideeën rijpten 
en arbeiders tot de strijd voerden, waren en bleven voorlopig groot. Opmerkelijk was dat het 
sinds 1864 sterk in opmars zijnde socialisme in Duitsland geen invloed had op Twente. Veel 
Twentenaren werkten immers ‘oaver ’n poal’, al was dat wel in het minder ontwikkelde deel 
van Hannover en Westfalen.16 In Twente en trouwens ook in andere windstreken kwam de 
socialistische beweging wat later op gang dan in de grote steden. Voor de meeste 
Nederlanders eindigde de horizon bij de gemeentegrens, van ‘dé sociale geschiedenis’ was 
dan ook geen sprake, sociale geschiedenis was in eerste instantie lokale geschiedenis.17 
Gemeenten waren nog grotendeels zelfstandig, waardoor het beleid in de verschillende 
streken en steden sterk kon uiteenlopen. Ook de arbeidsmarkt was sterk lokaal of regionaal 
bepaald.18  

Landelijk voorvechter van het socialisme was Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-
1919), secretaris en al snel de leider van de in 1881 opgerichte Sociaal-Democratische Bond. 
Domela Nieuwenhuis verspreidde zijn ideeën via Recht voor Allen, het orgaan van de sociaal-
democratie in Nederland, dat soms een oplage had van 45.000 exemplaren en zelfs enige tijd 
als dagblad verscheen.19 In één van de eerste nummers constateerde hij dat Twente nog ‘een 
onbebouwde akker’ was voor de socialisten. In 1884 kwam Domela Nieuwenhuis naar 
Enschede. Een zaal huren om socialistische propaganda over Enschedeërs uit te storten, lukte 
niet, maar hij was wel aanwezig bij een bijeenkomst van het Algemeen Nederlandsch 
Werklieden Verbond, de keurige concurrent van de meer strijdvaardige SDB. Domela vroeg 
het woord en hield zijn verhaal, dat veel indruk maakte op de aanwezigen. Enschede was rijp 
voor de beloofde betere tijden. Op 2 augustus 1885 hield de SDB een eerste vergadering in 
Enschede, ’s avonds om acht uur in het volkscafé Meyran. Domela Nieuwenhuis hield een 
rede rond de vraag: Wie zijn de dieven?  

Gerrit Bennink (1858-1927), een adept en goede bekende van Domela Nieuwenhuis, 
aanstichter van de staking bij Stroink en Scholten in 1886, beschreef in de gezwollen taal van 
de rode voorvechters hoe hij die avond had beleefd:  

 
‘In de stampvolle zaal luisterden de Enschedese slaven schier ademloos naar het voor hen 
vreemde geluid. Bij ’t vele dat hun vreemd en vaag leek werd hun zaak duidelijk: dat zij al 
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arbeidende arm bleven, terwijl hun meesters steeds rijker werden. Dat vereenigen, 
machtsvorming de eerste voorwaarde was om het private eigendom, de bron van diefstal, in 
gemeenschappelijk bezit te brengen, moge voor de meeste aanwezigen dien avond een 
probleem zijn geweest, zij voelden de trillingen van het nieuwe licht brekende door den 
donkeren nacht waarin ze tot heden hadden geleefd. De oproep, zich als schepper van den 
onmetelijken rijkdom dezer aarde, meester en geen slaaf te gevoelen, deed de harten van deze 
goedmoedigen sneller kloppen.’20 

 
Bennink was een Hengelose textielarbeider, die in 1882 voor de SDB had gekozen en zijn 
Brieven uit Twenthe publiceerde in Recht voor Allen. Zijn bijnamen waren Rooie Bennink en 
Pokkel Bennink, naar zijn ideeën en zijn gebochelde rug, het gevolg van een bedrijfsongeval 
in een Hengelose textielfabriek. Hij werkte na zijn ongeluk als portier bij de Nederlandsche 
Katoenspinnerij in Hengelo. Na een rede van Bennink in Hengelo waarschuwde 
spinnerijdirecteur R.A. de Monchy zijn personeel voor het bezoek aan de tweede vergadering. 
‘Spuwt niet in de bron, die Uw leven onderhoudt, want de fabriek is voor allen en allen zijn 
voor de fabriek.’ Na zijn tweede optreden werd Bennink in 1883 ontslagen. Hij vond werk als 
timmerman bij de Gistfabriek van Van Marken in Delft. Twee jaar later keerde hij terug naar 
Twente, waar hij zich als horlogemaker vestigde. Hij was de meest invloedrijke van alle 
propagandisten die Twente lange tijd heeft geleverd.21  

Eén van de actieve leden van de Enschedese afdeling van de SDB was Jan Groothuis, 
wever bij Van Heek & Co., die in Recht voor Allen de lezers vertelde over het leven van de 
textielarbeiders in Enschede. In oktober 1885 was hij ontslagen, met een getuigschrift dat zijn 
patroons niets op zijn werk of gedrag hadden aan te merken. Gezien de afkeer van de heren 
firmanten van het socialisme is het zeer waarschijnlijk dat Groothuis zijn ontslag had te 
danken aan zijn toespraak tijdens een vergadering op 17 oktober 1885. Daar lichtte hij het 
ontwerp van een nieuwe wet op de Kinderarbeid toe en keerde zich tegen burgemeester 
Tjeerd van der Zee die de inleiding had verzorgd.22 Van der Zee was het niet eens met het 
voorstel van de minister kinderen onder de veertien jaar niet meer te laten werken. Als deze 
wet werd aangenomen, zouden er volgens hem in Enschede ruim driehonderd kinderen als 
nietsnutten rondlopen. Of er moesten maatregelen worden genomen, zodat ze tot hun 
veertiende jaar naar school konden. Van der Zee meende dat een kind van twaalf veel 
oplettender en gehoorzamer was dan ouderen en dat de jongens en meisjes van die leeftijd 
eerder de handigheid te pakken kregen.23  
 
Baanbreker en dwarsdrijver 
De katholieke arbeiders in Twente verenigden zich aan het einde van de negentiende eeuw in 
vakorganisaties. Ook zij waren onder de bekoring geraakt van het socialisme, dat immers 
verlossing beloofde tijdens het aardse bestaan, in plaats van daarna. Hendrik Engels, leerling 
van Ariëns, schreef later daarover:  
 

‘Nog zie ik Domela de zwarte manen schudden, nog voel ik de geestdrift die hij wekte met 
zijn bezielend woord, waarin hij toch zo echt waar en zo begrijpelijk voor ons, onze ellende 
schandelijk noemde. Vele Katholieke Werklieden zijn een tijdlang meegesleept, tot het 
Socialisme zich in zijn ware gedaante vertoonde, dat is: vóór alles anti-clericaal.’24  
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Hendrik Engels (1869-1940) had op z’n twaalfde de kosteloze R.K. Jongensschool in 
Enschede verlaten om als leerling-wever in de fabriek te beginnen. Vanaf het begin steunde 
hij zijn leermeester Ariëns bij diens pogingen een (inter)confessionele arbeidersbeweging tot 
stand te brengen, tegenover de groeiende aanhang van de socialistische vakorganisaties.25 De 
broer van zijn vrouw, Jan (Johannes) Brinkhuis (1860-1938), wever bij Van Heek & Co., 
zoon van een boer en thuiswever in Lonneker, werd de voorman van de katholieke 
vakbeweging in Enschede. Brinkhuis uitte felle kritiek op de werkgevers, vooral omdat hij het 
verwijt van de socialisten niet kon verdragen dat hij niet vooruitstrevend genoeg was.26  
 Hij inviteerde in het kader van een verkiezingsbijeenkomst zelfs Adolf Daens (1839-
1907), priester in Aalst (België), lid van de Christene Volkspartij, die de geschiedenis is 
ingegaan door zijn strijd voor verbetering van de levensomstandigheden van de arbeiders. 
Brinkhuis had aangekondigd bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1901 niet op de 
katholieken, maar op de socialisten te stemmen. Daens was in België met de socialisten 
samengegaan, wat hem zeer kwalijk werd genomen. Herhaald had hij verklaard dat het 
Daensisme de beste bestrijding van het socialisme betekende en nu kwam hij dat standpunt  
zelfs in Nederland uitdragen. Hij vond het van het grootste belang dat overheid en kerk de 
sociale wantoestanden erkenden. In België, maar ook in Nederland, zagen de geestelijke 
wereld en het wereldlijke gezag de problemen wel, maar ze pakten ze niet aan; met wat 
liefdadigheid schoven ze volgens Daens de verantwoordelijkheid van zich af. Maar de 
toehoorders in Enschede waren teleurgesteld. Geen revolutionaire taal tegen de kerk, zoals de 
socialisten verwachtten, maar een gedragen katholieke preek kregen ze te horen. Daens spuide 
zelfs kritiek op de in zijn ogen valse leer van het socialisme.27 In Enschede werd overigens 
niet de katholieke kandidaat P.J.M. Aalberse gekozen, maar de socialist H.H. van Kol, die 
zeshonderd stemmen meer vergaarde.28 

Brinkhuis was lid van de vakorganisatie De Voorzorg, die voor de patroons geheim 
gehouden was, maar door alle wevers van Van Heek & Co. werd gesteund.29 Binnen een jaar 
na de oprichting in 1888 ging De Voorzorg op in de neutrale Wevers- en Spinnersbond 
Vooruit, die zich aansloot bij de SDB. Vooruit kwam echter omstreeks 1890 steeds sterker 
onder invloed van de socialisten, reden waarom Brinkhuis de vereniging verliet en zich 
aansloot bij de niet onder geestelijk gezag staande Twentse R.K. Arbeidersvereeniging van 
Ariëns.30 De kapelaan, die probeerde katholieken los te weken uit Vooruit om lid te worden 
van zijn RKAV, haalde Brinkhuis c.s. over met de belofte dat van klerikale inmenging geen 
sprake zou zijn: ‘Richt een eigen katholieke groep op. Bepaalt daarin de houding die gij wilt 
aannemen als vrije mannen.’31 Ariëns wilde met zijn organisatie de godsdienstige en 
maatschappelijke belangen van katholieke arbeiders bevorderen en hen tegelijkertijd 
vrijwaren van anti-christelijke socialistische invloeden. Ariëns zag in dat een 
standsorganisatie met deze voornemens de katholieken niet zou weghouden van het 
socialisme, daarom richtte bij in januari 1891 ook een vakorganisatie op met een stakings- en 
ondersteuningskas voor ziekte en werkloosheid, de R.K. Twentsche Fabrieksarbeidersbond St. 
Severus.32 

Jarenlang was Brinkhuis een lastige bondgenoot van Ariëns, die niet goed kon tegen 
diens voortdurende vitten en mokken. Op een vergadering riep de kapelaan eens uit: ‘Als die 
tegenstand niet ophoudt, moet ik de aartsbisschop vragen om geen adviseur meer te hoeven 
zijn.’33 Maar met de RKAV ging het goed; op 3 juli 1891 zag de strijdvaardige priester 
zevenhonderd man verschijnen op de eerste jaarvergadering in Enschede, als een katholiek 
antwoord op de 1 Mei-viering van de socialisten in Hengelo waaraan half Twente had 
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deelgenomen. Het belang van het gezamenlijk optrekken van de arbeiders zag Ariëns zo: 
‘Neen, wij beminnen de arbeidersbeweging niet, omdat zij een borstwering is tegen het 
ongelovige socialisme, maar om haar zelve, om het heilige recht van haar kamp. Elke 
slavenketen die verbroken wordt, elke dienstbaarheid die verzacht wordt, elk recht dat 
erkenning vindt, is toch eigenlijk een hulde aan God.34 
 

 
Abraham Kuyper: ‘Sociale kwestie is zedelijk vraagstuk’ 

De protestante arbeiders in Enschede hadden zich in 1877 al verenigd in de christelijke 

textielarbeidersvereniging Patrimonium, die streefde naar verzoening van kapitaal en arbeid en 

met een beroep op de bijbel stakingen afwees. Patrimonium liep politiek aan de leiband van 

Abraham Kuyper (1837-1920), de voorman van de antirevolutionairen in Nederland. Kuyper 

meende dat ‘de christelijke religie […] schier voor alle onderdeelen óók van de sociale quaestie een 

vast uitgangspunt stelt, van waaruit de concrete oplossing voor elk vraagstuk moet beproefd’.35 De 

sociale kwestie was volgens hem een zedelijk vraagstuk met een ‘stoffelijke’ en een ‘geestelijke’ 

kant. Werktijden, rechtsbescherming, arbeidsverzekeringen en lonen behoorden tot de eerste 

groep, de geestelijke aspecten waren alcoholmisbruik, prostitutie, loterij en kansspel, en niet in de 

laatste plaats ook het onderwijs aan arbeiderskinderen.36 In 1896 ging Patrimonium samen met 

onder meer St. Severus verder als de Twentsche Christelijke Vakbond Unitas. Vanaf 1900 werd 

deze regionale bond een nationale organisatie, de Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond 

Unitas; deze behoorde in 1900 tot de oprichters van het CNV, het Christelijk Nationaal Vakverbond.  

 

 

Burgemeester naar het slagveld 
Brinkhuis en Ariëns waren de twee hoofdrolspelers in de eerste grote staking in Enschede, in 
de eerste helft van 1890. Ontevreden arbeiders gingen in het offensief, helder en klaar hadden 
ze hun eisen geformuleerd. Gevreesd werd dat de aankondiging van een loonsverlaging bij de 
invoering van een nieuw weefseltype het begin was van verder verslechterende 
arbeidsvoorwaarden.37 Het spel begon op 27 februari 1890. Jonge arbeiders van Ter Kuile en 
Morsman hadden ’s ochtends vrijaf gekregen voor de loting voor militaire dienst, maar 
moesten wel ’s middags weer gewoon aan het werk. Eén van hen was de wever Roskamp, die 
’s ochtends te diep in het glas had gekeken en dronken de weefzaal binnenkwam. Hij kreeg 
woorden met zijn touwbaas. De volgende morgen ontdekte hij dat de spoelen van zijn 
weefgetouw waren afgenomen; hij kon naar huis, hij was ontslagen.38 Het vertrek van 
Roskamp was voor zijn collega’s aanleiding voor een solidariteitsactie. Niet alleen moest deze 
terugkomen, de arbeiders wilden ook hoger loon, afschaffing van in hun ogen onbillijke 
boetes, beter garen en minder lange wachttijden. Eerst weer aan het werk, dan praten, besloot 
de directie. De arbeiders wilden echter eerst overleggen, hun grieven moesten eerst worden 
weggenomen. De directie weigerde voor de tweede keer, maar de stakers hielden voet bij 
stuk. Drie maanden lang zou het conflict gaan duren. 
 Al snel tekenden zich twee partijen af. Enerzijds de stakers en de bonden, anderzijds 
de fabrikanten en de FVE, die steun kregen van de lokale en regionale media die gewend 
waren de oren te laten hangen naar de werkgevers, en van burgemeester Van der Zee.39 Op 
zondag 8 maart gaf Van der Zee een proclamatie uit, waarin hij alle arbeiders die wel wilden 
werken geruststellend aanspoorde: ‘Gaat werken, want er zal voor u gewaakt worden.’ Wie 
rust en orde verstoorde en iemand belemmerde in zijn vrijheid van handelen, zou streng 
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worden aangepakt en strafrechtelijk vervolgd. Op 16 april beloofde Van der Zee de 
gemeenteraadsleden dat hij alles in het werk zou stellen om orde en rust te handhaven. Maar 
hij moest wel even kwijt dat de problemen al lang zouden zijn opgelost, als er achter de 
staking niet enige raddraaiers stonden die ‘zelf het hardst om vrijheid schetteren en 
schreeuwen’, en daarbij anderen die wel wilden werken, de toegang tot de fabriek beletten. 
Herman Blijdenstein, loco-burgemeester en oudste wethouder, karakteriseerde Van der Zee 
ruim een maand later als een krachtige man, die ‘bij het hooghouden van het gezag doet […] 
denken aan de flinkheid en doortastendheid van onze Pruisische buren.’40  

De burgemeester hield niet van halve maatregelen. Hij riep de schutterij onder de 
wapenen, trommelde een politiemacht op en vroeg om bijstand van 128 soldaten van het 
achtste regiment infanterie uit Deventer. Aan het hoofd van zijn troepen trok Van der Zee, die 
in de Atjeh-oorlog op Sumatra als tweede luitenant had gediend41, dagelijks naar het 
‘slagveld’.42 Twee jaar geleden had Recht voor Allen hem op grond van zijn optreden bij de 
staking bij Jannink afgeschilderd als ‘de slavendrijver Van der Zee in de slavenkolonie 
Enschede’.43 Om de staking te breken verbood de burgemeester volksoptochten en 
samenscholingen van meer dan vier personen, ontbond hij vergaderingen waar slecht over 
fabrikanten werd gesproken en sloot cafés waar arbeiders bijeenkwamen. Toen de vrouw van 
een kroegbaas Van der Zee vroeg, waar zij en haar kinderen nu van moesten leven, baste hij: 
‘Wat kunnen mij jouw kinderen verdommen!’ Het niets en niemand ontziende optreden van 
Van der Zee was voor Domela Nieuwenhuis reden in de Tweede Kamer een interpellatie te 
houden. De burgemeester heerste volgens hem oppermachtig en liet zijn ambtenaren doen wat 
hij wilde. Domela Nieuwenhuis betwijfelde of Van der Zee wel goed bij zijn verstand was. 
 Er werden tal van pogingen gedaan om de staking te beëindigen, vooral de 
confessionele vakbonden wilden dat ieder weer snel aan het werk ging.44 Maar de fabrikanten 
gaven niet toe. Op 6 mei kwamen vertegenwoordigers van Patrimonium en de RKAV bijeen 
voor een laatste verzoeningspoging. De enige eis was dat de ontslagen stakers weer in dienst 
werden genomen. Maar de volgende dag verwierpen de fabrikanten het voorstel onder het 
motto ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’. De partijen stonden ‘als muren’ 
tegenover elkaar, de patroons ‘zien uitsluitend de gezagskwestie en stonden daarom op hun 
stuk’.45  
 
Het Twentse Stelsel 
Op 8 mei besloot de gemeenteraad drieduizend gulden te fourneren voor versterking van de 
politie en de volgende dag kondigde de FVE de algemene uitsluiting aan. Deze maatregel, 
bekend geworden als Het Twentse Stelsel, zou jarenlang een doeltreffend strijdmiddel blijken 
om een staking te breken. Het was duidelijk dat beide partijen het hard wilden spelen. Voor 
ondernemers met grote voorraden kon een staking overigens ook een uitkomst zijn, want de 
arbeiders kregen dan geen loon waardoor de variabele kosten daalden.46 Voor de 
vakbeweging ging het om erkenning; voor de werkgevers stond het traditionele gezag op het 
spel. In een vergadering met burgemeester Van der Zee en commissaris Geertsema besloten 
de werkgevers om vanaf 4 mei alle fabrieken twee dagen in de week te sluiten, en vanaf 18 
mei een hele week, tot de staking was opgeheven. Op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei sloten de 
textielfabrieken, ongeveer vierduizend arbeiders stonden op straat. Op aandringen van Ariëns 
besloten de stakers weer aan het werk te gaan.47  
 Ariëns kwam door zijn optreden in een moeilijke situatie. De socialisten beschouwden 
hem als een verrader en de werkgevers volgden hem argwanend bij zijn sociale strijd. 
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Geloofsgenoten en een deel van de katholieke geestelijkheid vonden zijn bemoeizuchtige 
optreden niet passend voor een priester. Zijn houding stemde niet overeen met de visie van de 
hoogste geestelijken in het land, die de strijd liever wilden uitvechten in een door de clerus 
gesteunde standsorganisatie. Een katholieke, wat onafhankelijker vakorganisatie was minder 
controleerbaar en dus ongewenst. Paus Leo III zou in mei 1891 in zijn encycliek Rerum 
Novarum de wereld laten weten, dat geloofsverdieping de oplossing was voor de sociale nood 
en standsorganisaties onder kerkelijke supervisie aanbevelen als weermiddel tegen 
socialistische goddeloosheid.48 Uiteindelijk moest Ariëns boeten voor zijn strijd in Twente. 
Op 20 mei 1901 werd hij verbannen naar het Gelderse Steenderen; hij moest anderen vragen 
waar in Nederland hij dat dorp moest zoeken. Heel anders zou het leven van G.J. van Heek 
verlopen. 
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